
עביד אינש דינא לנפשיה

ר' אהרן

1אבל לא שייך הכא דיעשו דין לנפשם על ידי שביתה מדינא דעביד אינש לנפשיה, מכמה וכמה טעמים נכונים ומבוררים, ...

ציץ אליעזר

 במקרים כאלו שהפועל בטוח בהחלט בצדקתו על עבירה מצד בעל הבית על תנאי העבודה שקבעו ונעשו למנהג המדינה,
2יכול הפועל לעשות דין לעצמו בהתאם לקנס שקבעו במקרה כזה ממוני העיר, ...

חזרת פועל ודבר האבד

ר' עוזיאל

 [עיין שם שהביא מדין דבר האבד, ומה שכתב הש"ך (בענין משרת) דהכל לפי ראות עיני הדיין, וכתב:] ולפי תנאי העבודה
בזמננו ברור לי הדבר שכל דחוי של עבודה בחקלאות או בתעשיה ובנין גורם הפסדים גדולים שאינם מתמלאים בזמן אחר.

ציץ אליעזר

 ולא אעמוד בכאן על זה [הדין דפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום], כי לפי דעתי אין לו מגע לנידון שאלתנו שהיא
 אחרת לגמרי, שאין הפועל חוזר בו ועוזב את עבודתו אצל בעל הבית, אלא עומד בתוקף על זכויותיו שנעשו כבר למנהג
 המדינה, ולא עוזב לבעל הבית לקחת אחרים במקומו, כי אם כופה עליו שיתרצה למלאות דרישותיו ואזי יחזור לעבודתו

3אצלו.

ר' אהרן

 ובודאי באמצע זמן הלימוד אי אפשר לסדר תיכף מורים אחרים, אופן גם אם יתחלפו יש הרבה איבוד זמן, וממילא אין
4רשאים לחזור והוא הדין לשבות, כי הזמן העובר הוא פסידא דלא הדר

רשז"א

פשוט הוא דחזרת מלמד חשיב ודאי דבר האבוד …

 ואף על גב דגם בדבר האבוד אין בעל הבית יכול לכוף את הפועל עבוד כמבואר בש"ך .. דהא דפועל יש לו דין עבד הוא
 רק לקולא שיכול לחזור אבל לא שיהא גופו קנוי ומשועבד לעבוד, ונמצא לפי זה דלכאורה יכולין גם המלמדים לחזור בתוך

הזמן אלא שהבעל הבית שוכר עליהן או מטען ותו לא מידי,

 אבל אין זה נכון, חדא דחשיב כשיעבד עצמו בקנין דאינו יכול לחזור אפילו רוצה להיות ידו על התחתונה … שבית דין
כופין אותו לעבוד ולעשות המלאכה, ומינוי המלמדים חשיב ודאי כדבר הנעשה ברבים דאין צריך קנין, …

 גם מבואר שם בשלחן ערוך .. דבכה"ג שרוצה להשאר במלאכתו אצל אותו בעלים, והוא בא לחזור רק מחמת היוקר, אין
שומעין לו כיון דלא שייך כלל בזה טעמא ד"ולא עבדים לעבדים", עיי"ש.

 וכיון שכן אם נניח דאמצע השנה חשיב כתוך הזמן שפיר נראה דגם פועל פשוט אינו רשאי לחזור אם השכירות נעשה בקנין,
וכל שכן במלמדים דאיכא נמי ביטול תורה של תשב"ר.

 ונמצא דבנדון דידן אף אם היו רוצים רק לחזור ולעזוב את עבודתם אין זה כל כך ברור אם מותרין לעשות כן, וכל שכן
הכא שאינם חוזרים אלא שובתים ומעכבים גם על אחרים מלבוא במקומם, פשוט וברור דמצד הדין אין שום היתר לכך.

משנת רבי אהרן [ענף ב' של התשובה] אות ד'.1
ציץ אליעזר סוף התשובה בסיכומו אות ה'.2
ציץ אליעזר סוף אות ב' ד"ה דין פרטי זה.3
משנת רבי אהרן ריש התשובה.4



ר' אלישיב

 רצון מתנאי-ב שאין הפועלים שבעי"אך בנוגע לתקנת אגודת הפועלים להשבית העבודה במקרה שנתייקר השער וכיוצ
 כ תקנה זו בדבר השביתה היינו לכוף"וא, העבודה – שמן הדין לכל היותר הם יכולים לחזור בהם ולעזוב את העבודה

5י ההלכה יש לתקנתם"ואיזה תוקף עפ, הוא אך ורק לטובת הפועלים ולרעת הבעלים, עלהבעלים להכנע לדרישתם

ר' יחיאל מפריש

 ורבינו יחיאל מפריש כתב שאין המלמד יכול לחזור בתקופה דלא דמי לפועל שחוזר בחצי היום שהרי אין שוכר עצמו כי אם
 לשכר בטלה כדאמר בנדרים מה אני בחנם וגם כי טוב לו עמך לא שייך בזה וגם אין צריך להתנות לו פת וקטניות ואף על

6פי דמדמי ליה לפועל [דוקא] לגבי פסידא דלא הדר אומנא שתלא וטבח ומלמד תינוקות כמותרין ועומדין דמו

מנהג המדינה

דיני ממונות

 ,ואף מקבלים דמי שביתה, שמשביתים עבודה במאורגן להשגת זכויות מסוימות, שביתת פועלים כפי שנוהגת בארץ ישראל
 לשביתה כזו אין יסוד בהלכה רק, ונגרמים נזקים שאין להם תקנה. ומונעים מבעל הבית להכניס עובדים אחרים במקומם

 נמצא שהעובד והמעביד בתנאי זה הסכימו, ואמנם אחר שהדבר הוא מנהג המדינה וזכות זו ידועה לכל. במנהג המדינה
 יש להם על מה שיסמכו על, ועל כן הנוהגים כן ויש סיבה לשביתה. י דין תורה"לעבוד ביחד ובעל הבית מחל על זכותו שעפ

7'.פי ההלכה וכו

רשז"א

עדיין יש לדון בזה מצד מנהג המדינה ותקנות הציבור.

 נראה דאף בכה"ג שנותני העבודה ידועים שהשכירים קשורים לארגוני פועלים כאלה שרגילים תמיד לתבוע את מילוי
 דרישותיהם על ידי אמצעי כפיה של שביתות והשבתות, מכל מקום לא שייך לומר בזה דסבור וקביל, אלא יכולים לומר דלא

8נחתי כלל אדעתא דהכי וחשבו אותם לצייתי דינא, אשר כל סכסוך שיתגלה ביניהם יתברר אך ורק לפי דיני התורה.

נצח ישראל

 כל תקנה וקנסות שקבלו העובדים בינם לבין עצמם, אם היו בהסכמת כולם או לכמה ראשונים אפילו על פי הרוב, ולחת"ם
 סופר לפי המנהג סומכין על הרוב, התקנות של הועד יש לזה תוקף, ואם הבעלים ידעו בשעה שקבלו את העובדים לעבודה,

 שהם חברי "ההסתדרות", ויהי' להם "ועד עובדים", הרי זה כאילו קבל מרצון המנהגים ותקנון שלהם, ואם רוצים למנות
 אחד לתפקיד בכיר נגד החוק של "ועד העובדים", אינם יכולים, ואם עשו שביתה חייבים לשלם בעד ימי השביתה, אבל לא

 בשביתה פראית, ואם נגרם היזק לבעלים על ידי השביתה, חיייבם העובדים לשלם עבור ההיזק, על ידי השביתה
9הפראית, ...

 אבל אם באים כלפי הבעלים בדרישות, כגון שמאיימים עליו שיתן להם הוספה כך וכך, אז אם לפי ההלכה מגיע להם
 ההוספה, כי כך הוא המנהג שמוסיפין, או מפני שירד ערך הכסף, שפיר, אבל אם הם באים בתביעות שלא על פי הדין, מה
 שלפי הדין לא מגיע להם ומכריזים שביתה עבור דרישותיהם הבלתי צודקות, הנה אם בשעה שהבעלים קבלו אותם, ידעו

 שהם מאורגנים בהסתדרות וידעו מראש שיש להם "ועד עובדים", וכפי שיודע, הם עלולים לבוא בכל מיני דרישות, ולקיים
 שביתות, והבעלים ידעו מראש כל זה, הרי זה סבר וקבל, ומתחילה קבלו על עצמם התנהגות כזאת של "ועד העובדים"

 בהתאם לחוקים של ההסתדרות, ואדעתא דהכי נתקבלו לעבודה, ואפילו לשלם בשביל ימי השביתה גם כן חייבים לשלם, כי
 הלוא ידעו עם מי יש להם עסק, והוי כאילו התחייבו לכך, אלא אם כן הוי שביתה פראית, שלא בהסכמת ההסתדרות, והם

.מפה, הועתק קשרקובץ תשובות, הובא בנשמת אברהם כרך ד' (חו"מ) (מהדורה שניה מורחבת: ירושלים תשס"ז) ריש סימן של"ג – 5
 הגהות מרדכי בבא מציעא ריש פרק האומנין רמז תנו, {הובא בדרכי משה}. עיין שו"ת מהרי"ט חלק יו"ד סוף סימן נ' ד"ה ולפי הטעם שכתב6

.קשרבהגהות מרדכי – 
.מפה, הועתק קשרדיני ממונות, הובא בנשמת אברהם כרך ד' (חו"מ) (מהדורה שניה מורחבת: ירושלים תשס"ז) ריש סימן של"ג – 7
מנחת שלמה ריש ענף ב'.8
נצח ישראל ריש התשובה.9
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10יצאו מגדר הרגיל, בדרישות חריגות, ...

"אדם חשוב"

נצח ישראל

 ובנדון דידן מסתבר, שכיון שכהיום לא ממנים את הרבנים בכדי לתקן מעשה המדינה, ולהצליח דרכי יושביה, אם כן נחשב
11כאילו אין במקום חכם חשוב ...

אגרות משה

 דוקא אדם חשוב הממונה פרנס על הצבור לעיין בתקנות בני העיר ובכל צרכיהם ... ואם כן בערים שבמדינה זו לא ממונה
 שום חכם על כך ולכן הוא כליכא אדם חשוב שתנאיהם ותקנותיהם קיימים. וכל שכן במדינתנו שיש להם רשות מהממשלה

12על זה.

רשז"א

 ולכן פשוט הוא דלכל היותר יש לחשוב מנהגיהם ותקנותיהם כתקנה של בעלי אומנות, ... מכל מקום מודו כולי עלמא
שזקוקים דוקא לחבר העיר. ...

 וכיון שכן בנדון דידן פשוט הוא לכאורה שאין המלמדים רשאים לעשות דין לעצמם ולחזור בתוך הזמן על סמך תקנותיהם
 של הסתדרויות פועלים, וכל שכן שאיסור גמור הוא לעכב על אחרים הבאים במקומם, אלא אם כן יזמינו תחילה את

13הממונים עליהם לדין תורה.

 גם יש לצדד דבאותם המקומות שהרבנים והתלמידי חכמים שבעיר אינם מכניסים את ראשם בעסקי פועלים ושכר עבודה,
 הו"ל כאילו אין שם חבר עיר, … וכיון שכן אפשר דמהני שפיר תקנותיהם של ארגוני הפקידים, ויכולים בדין לשבות ולעכב

14על אחרים הבאים בגבולם, גם לאלה שמתנגדים להם ולתקנותיהם .. מדין תקנת בעלי אומנות. ...

מראי מקומות

.קשרשו"ת מנחת שלמה (קמא – כרך שני) (ירושלים תשס"ה) – 
.קשרשו"ת נצח ישראל (גרוסמן) סימן כ"ז – 

.קשרשו"ת משנת רבי אהרן (חלק ב') חו"מ סימן ע"א – 
.קשרשו"ת משפטי עוזיאל חו"מ סימן מ"ב אותיות ו-ז – 

.קשרשו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן כ"ג – 
.קשר; יו”ד ג' סימן ע”ד – קשרשו"ת אגרות משה חו"מ א' סימנים נח-נט – 

שו"ת עשה לך רב חלק ב' סימן ס"ד.

מאמרים
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  הרב יצחק צבי אושינסקי, זכות השביתה בהלכה•

  הרב כ. פ. טכורש, זכות השביתה ומגבלותיה לפי ההלכה•

  הרב ניר ורגון, הזכות לשבות•
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